KERLEV 21

2010 szeptember

KÜLFÖLDI MAGYAR
CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior Ungarischer Auslandspfadfinderbund

1. KERÜLET – EURÓPA
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Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok!

Nagy sikere volt az idei Jubitábornak, mellyel a
MAGYAR CSERKÉSZET fennállásának 100. évfordulójára elmékeztünk.
240 cserkész vett részt a táboron és több mint 450-en voltunk a szombati vendégnapon.
Ilyen létszámban már rég nem voltunk a cserkészparkban. De nem csak a létszám,
hanem a tábor lelkülete és hangulata is nagyon jó volt. Úgyszintén sikerült felavatni a
pavillont , ami egy pár nappal a tábor előtt lett csak kész. Részemröl azt kell mondani,
hogy sikerült a cserkészeknek átadni azokat az értékeket amik nekünk is fontosak: Azt a
bizonyos lángot! A cserkészet továbbra is tud értékeket teremteni, ha összefogunk és
nem sajnáljuk az együtt töltött időt.

Fontos dátumok még ebben az évben ( 2010-ben)
AKI/ Kastl
Pavillonfedés/Kastl
Parancsnoki Konferencia

szept. 25.-26.
Kastlban
szept. 25.-26. és okt. 9.-10.
nov. 12. - 14.
Kastlban

10 évtől
16 évtől
Cserkésztisztek,
meghívottak

Cserkész Alumni
Aki részt vett a Jubitáboron, az tudja mi rejlik e fogalom mögött.
Szeretnénk hajdan aktív cserkészekkel és vezetőkkel egy hálót kötni, amely keretében
információt kapnának kerületünk és szövetségünk munkájáról. Régi kapcsolatokat fel lehet
frissíteni anélkül, hogy aktív cserkészmunkában részt kell venni.
Ehhez nem tervezünk nagy szervezkedést, és nem akarjuk túlkomplikálni a dolgokat. Egy
sima névsorra gondolunk, amire az iratkozik fel akit érdekel. Ennek fejében az alumni tag
kap évente egy-két értesítőt a cserkészetünk illetve az alumni működéséről.
Az alumni szakembereitől, ha tudatjátok velünk, „ki-mit-tud”, esetenként tanácsot kérünk.
Az alumni koordinálását pillanatnyilag az alulírottak vezetnék, de keresünk egy önkéntest,
aki szeretne és érdekelt lenne, mint összekötő személy a kerület és az alumnitagok között
a kapcsolatot tartani. Az alumni vezetője a kerületi és szövetségi információt megkapja és
továbbítja az alumnitagoknak.
Szeretnénk az alumni keretében a kerület több ezer valamikori cserkészének helyet
nyújtani, amiben a kapott láng tovább éghet vagy adattathat.
A többi az alumni tagok érdeklődésétől, lelkesedésétől függ, hogy mivé fejlődik ez a
kezdeményezés.
Segítségre lenne szükség:
- adataink, kiadványaink, fényképeink archiválására, gyűjtésére és megőrzésére
- számon tartani volt cserkészeinket, elhunyt vezetőinket, esetleg sírjuk ápolása
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kerületünk története gyűjtésre és megírásra vár
könyvírás, -kiadás
segélyek szervezése kárpátmedencei rászorulóknak
lehet csak egy következő alumni találkozóra összejönni és a viszontlátásnak örülni.
Esetleg a cserkészparkban.

Ezért nagyon örülnénk, ha valaki ez a munkát elkezdené, hogy most ezt a lángot ami még
sokakban ég, életben tartsuk és tovább adjuk.
Jelentkezni lehet Pétrus-nál (Dr.Grynaeus Péter) vagy Grizzli-nél (Jablonkay Péter)
(cimeket lásd a KERLE V végén)

Beszámolók
„Egy lángot adok...” Nyáritábor - július 24. - augusztus 10.
A nyáritáborról beszámolni nem lehet egy pár szóban és ennek a KERLEV-nek a keretét is
meghaladja, mert annyira különös és sokrétegű volt. Nem csak a nagyon különböző
altáborok, a programok, hanem annyira sok kimagasló esemény is volt, hogy ezért inkább
javasolnánk, hogy nézzétek meg a honlapokon a képeket és beszámolókat.
Mindenesetre az egyik legsikeresebb tábor volt kerületünkben és örülök, hogy ennyi sok
cserkésszel együtt tudtuk megünnepelni ezt a kerek és igen ritka évfordulót.
A táborhoz készül egy DVD is, amin rajta van a tábori videó, több mint 1000 kép és a
tábori újság. Akit érdekel és még nem iratkozott fel a táborban a DVD-listára, az jelezze
nekünk az alábbi címre igényét. A DVD-t 12€-ért postázzuk ki, illetve 10€-ért meg lehet
venni az egyik rendezvényen a cserkészboltban.
www.jubi2010.eu

2. RTT (ROVER TELJESÍTMÉNY TÚRA)

Innsbruck / szeptember 4/5

Idén volt 2008 után a második rover teljesítmény túra (RTT). Ez alkalommal Innsbruckban. Az RTT egy 24
órás verseny, amit 16 éven fölüli rovereknek és vezetőknek szervezünk, melyens 4-es csoportokban
indulnak. Útközben feladatokat kell megoldani, illetve bizonyos útpontokat érinteni. Idén 5 csoport indult erre
a túrára. Ime Schneider Miki ( főszervező) beszámolója:

Hellósztok!
Nagyon jól sikerült az RTT, mindenki élvezte (ha lehet hólyagokat és fájó térdeket
“élvezni”)
Szombaton még nagyobb záporokat kaptunk, ezért lemondtuk a görkorcsolyázást, de meg
volt a tóban úszás. Olyan jó “meleg” volt a víz, hogy még az ottan lév ő állomásvezetők is
úszni mentek...
Hasonlított a múlt RTT-hez: Megint nagy stratégiából és döntésekből állt. Felénél, a
pihenőhelyen, még nem látszott tisztán, hogy melyik csoport fogja megnyerni. Viszont a
müncheniek osztották be legügyesebben kis maradék erejüket és még két állomást és egy
pecsétkeresést végeztek el vasárnap. Múlt nyertes bécsi csoport (Danis Gábor csoportja)
három pecsétet talált, de nem volt már erejük még legalább egy állomáshoz jutni.
Másodikok lettek. Harmadik Koleszár Balázs bécsi csoportja (miután az éjszakai
pihenőhelynél majdnem feladták a versenyt), negyedik Heidelberg/Zürich, de csak 40 pont
külömbséggel. Ötödik és utolsó Piroska Ildi bécsi csoportja.
Mindenki egészségben hazatért !
Jó munkát! Schneider Miki
Képek és infók itt:www.cserkesz.de
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Pavillon épült a cserkészparkban
Május 12.- én, nagy esőben és sárban elkezdtük építeni a pavillont.. Geitner úr
markolóival segített a nagy alapokat kiásni. Horst Soulier ácsaival elkészítette a fákat, amit
három utánfutón Balingenből elvittünk a cserkészparkba. A vasak már ott vártak és így
indulhatott is a munka, de most már tűző napban. Aztán 3 hétvége egymás után a
faszerkezet állításával telt el. Sok verejtékbe került, amíg minden fa a helyén volt és
minden szög be volt verve. A deszkázást Nemes Joe emberei fejezték be Dóry Csaba
segítségével. Így lett kész a táborra a hatalmas építmény, melyre Horváth Tónibá a tábor
alatt még egy 2m nagyságú cserkészliliomot is kifaragott. Nagyjából 700 óra fizikai munka
van benne, amit cserkészek, szülők de vállalkozók is bele tettek. Külön öröm számunkra,
hogy több városból is jöttek a segítők. Így voltak Frankfurtból, Münchenből, Zürichből,
Heidelbergből és persze Stuttgartból.
Most már használható, és a 140 négyzetméteres alapterületen több mint 150 cserkész fér
el. Viszont a tél előtt még véglegesen be kell fejezni a tetőt és a tűzhelyet, igy még egy
kis munka és kiadás is van hátra. Tehát továbbra is várunk segítő kezeket a következő
hétvégeken :
Pavillonépités (zsindelyezés) szept. 25. – 26.
(az AKI-val egyidőben)
Okt. 9. – 10.
Érdeklődők jelentkezzenek a hétvége előtti szerdáig Nagy Miklősnál:
Tel: 0049/7151 906433 Email:mnagy@gmx.de
Az építési munkákra szánt adományokat ezúton is köszönjük.
_________________________________________________________________ ____

Cserkészbolt
A mindennapi cserkészfelszerelésért nem kell messzire mennetek: telefonon, drótpostán
lehet rendelni: 0049/ 7433 276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net
Ingeket, nyakkendőket, övcsatokat, jelvényeket, könyveket, csajkát, esőponchót, és
persze JUBI-KECSAP-ot is árulunk.
Már a tábor előtt, időben gondoljatok a felszerelésetekről!
Jó felszerelés ügyében szaktanácsot is adunk!
_______________________________________________________________________

Magyarországi nyelvtanulási lehetőség
Több éve már, hogy a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség lehetövé teszi magyar nyelvü
fiataloknak a magyarországi tanulást. Erre két lehetöség van:
Balassa Bálint Intézet:
A tanfolyam egy éves és magyar irodalommal, nyelvészettel, néprajzzal foglalkozik. Résztvevő
lehet minden
külföldön élő, magyarul beszélő fiatal, aki betöltötte a 18.évet.
Középiskolás program:
Középiskolások számára fenn áll a lehetőség egy évig egy magyarországi gimnáziumban tanulni.
Erre 6 gimnáziummal van szerződés és kb. évi 1000 Euro-ba kerül az egész (tandíj és ellátás).
Több infót ehez a két programhoz Szórád Gábortól lehet kapni: gabona@aol.com
Vagy a honlapon:
WWW.KMCSSZ.ORG
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Kerületi tisztségviselők választása
A novemberi konferencián újra választjuk a kerületi tisztségviselőket. A választáson csak a
csapatparancsnokok és a tisztségviselők vehetnek részt, jelölni viszont minden 18 éven
felüli rover, felnőtt cserkész vagy vezető jelölhet.
Jelölni lehet az alábbi tisztségekre:
A jelöléseket kérjük október 3.- ig elküldeni Kulcsár Zsoltnak: zsolt.kulcsar@gmx.de
A mostani tisztségviselők:
Kerületi parancsnok
Kerületi pénztárellenőr
Kerületi pénztárellenőr
IB - tag
IB - tag
IB - póttag
Körzeti parancsnokok
Ausztria
Németország
Svájc

Jablonkay Péter / cscst.
Lukáts Levente / st.
Drana Andrea / st.
Dr.Grynaeus Péter / cscst.
McGinn Erika / cst.
Klement Nándor / cscst.
Szemerédi Tibor /cscst.
Dóry Emese / cst.
Pilinszky Katalin / cscst.

______________________________________________________________________

Fontos kerületi címek:
Kerületi pk, pénztáros, szertáros:
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Honlap:
Binder Kornél
0049/7471 7397481
Email:honlap@cserkesz.de

Kecsap (Kerületi cserkész Lap):
Drana Andrea és Németh Julia
Email: andrea.drana@yahoo.de vagy
Email nemeth.juli@web.de

Cserkészbolt, AKI:
Jablonkay Lydia
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Kerületi Vezetőképzés
Maitz László
0049/8233 210612
Email:maitz.cserkesz@t-online.de

Cserkészpark:
Nagy Miklós
0049/7151 906433
Email:mnagy@gmx.de

Regöscserkészet:
Konthur Zoltán
0049/30 7960291
Email:regos@cserkesz.de

WEUP (Trägerverein Westeur. ungarische Pfadfinder)
Dr. Grynaeus Péter
0049/6201 33872
Email:G_Petrus@t-online.de

Jó munkát!
Jablonkay Péter/Grizzly Cscst.
Kerületi pk.
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Csapataink
Németország
Körzeti parancsnok

Dóry Emese

nemet@cserkesz.de

Berlin

Konthur Zoltán

berlin@cserkesz.de

Frankfurt

Stolmár György

frankfurt@cserkesz.de

Heidelberg

Grynaeus Steffi

heidelberg@cserkesz.de

Köln

Rédey Anna

koln@cserkesz.de

Mainz

Brauchler Judit

mainz@cserkesz.de

München

Györy Kati/ Györy András

munchen @cserkesz.de

Stuttgart

Jablonkay Lydia

stuttgart@cserkesz.de

Körzeti parancsnok

Szemerédi Tibor

ausztria@cserkesz.de

Bécs

Kisgyörgy-Piroska Emese

becs@cserkesz.de

Innsbruck

Schenk Angyalka

innsbruck@cserkesz.de

Linz

Szakáts Júlia

linz@cserkesz.de

Körzeti parancsnok

Pilinszky Katalin

svajc@cserkesz.de

Bern

Szíjártó Ádám

bern@cserkesz.de

Genf

Teleki Myza

genf@cserkesz.de

Zürich

Pilinszky Katalin/
Magyar Balázs

zurich@cserkesz.de

Jönköping

Szöcs László

jonkoping@cserkesz.de

Stockholm (szünetel)

Belina-Kalocsi Szilvia

stockholm@cserkesz.de

Hollandia

Nickl Károly

hollandia@cserkesz.de

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de

Ausztria

Svájc

Svédország

ADOMÁNYOKAT ÉS A TAGDIJAT A KÖVETKEZÖ KONTORA LEHET ÁTUTALNI:
Sparkasse Zollernalb BLZ:653 512 60 Ktnr: 1134 0261 17 IBAN: .DE68 6535 1260 1134 0261 17. SWIFT-BIC: SOLADES1BAL
Ungarischer Pfadfinderbund

2010 szeptember

KERLEV 21

ADOMÁNYOKAT ÉS A TAGDIJAT A KÖVETKEZÖ KONTORA LEHET ÁTUTALNI:
Sparkasse Zollernalb BLZ:653 512 60 Ktnr: 1134 0261 17 IBAN: .DE68 6535 1260 1134 0261 17. SWIFT-BIC: SOLADES1BAL
Ungarischer Pfadfinderbund

